Uitnodiging voor de ledenvergadering die wordt gehouden
op dinsdag 13 mei 2003 in Het Rode Kruisgebouw aan de
Otto van Reesweg 10 te Culemborg
Voor deze avond hebben wij een
spreker uitgenodigd van naam: Harrie
van der Linden, de oud hoofd
redacteur van ons blad Vogelvreugd
en een internationaal bekende
keurmeester van papagaaien en
parkieten. Deze avond zal dan ook in
het teken staan van deze
kromsnavels.
Er is echter een voorbehoud.
Op dit moment loopt de grens van het vervoersgebied van de
vogelpest langs de Otto van Reesweg. Het kan dus zijn dat, als
de toestand niet verbeterd, deze avond geen doorgang kan
vinden. Let dan ook op onze website of de Culemborgse
Kabelkranten.
Gezien de actualiteit vindt U veel informatie over de vogelpest
wederom in dit clubblad. Daarnaast zullen we aandacht
besteden aan:
• Het verslag van de jaarvergadering op 25 maart 2003
• Mededelingen van het bestuur o.a. over de verdere invulling
van het jaarprogramma
• De wijziging van de zaal voor onze tentoonstelling
• De mogelijkheid om uw contributie te betalen en ringen te
bestellen (het formulier is bijgevoegd) en natuurlijk
• Uitgebreid met elkaar bij te praten over onze hobby.
De koffie staat vanaf half acht voor uw klaar
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Kunnen evenementen in de komende periode
(Pasen, Koninginnedag, 5 mei etc.) wel doorgaan?
Vanaf donderdag 17 april is het verboden evenementen te organiseren met
paarden, pony's, ezels, koeien, schapen, geiten en varkens in en rond het
door Klassieke Vogelpest getroffen gebied tussen de Gelderse Vallei en
Midden Limburg. Het gaat hierbij om tentoonstellingen, keuringen,
markten, verkopingen, veilingen en alle andere evenementen waarbij deze
dieren tijdelijk bij elkaar worden gebracht. Het verbod is niet beperkt tot
dieren van bedrijven waar pluimvee wordt gehouden, maar geldt voor alle
zogenoemde één- en evenhoevigen in het gebied.
In de rest van Nederland mogen deze evenementen alleen worden
georganiseerd met dieren die niet uit het getroffen gebied komen.
Het risico van het houden van evenementen met dieren ligt in het
verslepen van het AI-virus. Dit kan worden meegevoerd met
vervoermiddelen, dieren en mensen. Vanaf het evenement kan zo het
virus weer verder worden verspreid. Het verbod is niet van toepassing op
exportverzamelplaatsen, omdat hier strikte hygiene-maatregelen van
kracht zijn en omdat hier alleen dieren bij elkaar gebracht worden en
geen mensen.
Het getroffen gebied bestaat uit een aantal compartimenten waarbinnen
zware beperkingen gelden voor o.m. het bezoek aan pluimveebedrijven,
het vervoer van pluimvee, eieren en varkens. Het gebied bestrijkt een
groot deel van Gelderland (inclusief delen van de Betuwe en het Land van
Maas en Waal), een deel van Utrecht, Oost-Brabant en de gehele
provincie Limburg.
Klassieke Vogelpest of Aviaire Influenza is een zeer besmettelijke
pluimveeziekte, herkenbaar aan zwellingen aan de kop en hals en aan
verkleuring van de kam en de poten. De incubatietijd op het bedrijf
bedraagt ongeveer 10 dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de
meeste gevallen de dood tot gevolg. Sinds eind februari zijn in Nederland
tot nu toe 218 besmettingen en 18 ernstige verdenkingen geconstateerd.

In Memoriam

Jan van Soelen
Op dinsdag 25 maart 2003, de dag van
onze leden vergadering, hebben wij de
laatste eer bewezen aan Jan van
Soelen.
Jan is met een korte onderbreking heel
veel jaren lid geweest van onze vogels
en hij heeft zijn passie voor vogels
overgebracht op zijn kinderen en
kleinkinderen.
Na zijn donderdagse kaartavond, een
andere grote passie van Jan en een van
de redenen dat we hem de laatste jaren
minder op onze clubavonden zagen, is
hij onwel geworden en Jan is op
vrijdag 21 maart overleden.
Op 25 maart is hij begraven op het
kerkhof van Culemborg, bij zijn vrouw
Riet, die hij precies 3 jaar geleden verloor.
Hoewel Jan tijdens onze laatste show al wist dat hij ernstig ziek was,
heeft hij op die show nog vogels gebracht en heeft hij ook nog
kweek koppels voor het nieuwe seizoen samengesteld.
Het resultaat van deze koppels zal Jan zelf niet meer zien, maar de
vogels zijn ondergebracht in de nieuwe voliere van zijn dochter en
wij hopen dat ook daar nieuwe vogels op stok komen.
Tijdens de ledenvergadering hebben wij een minuut stilte in acht
genomen om Jan te gedenken. Daarbij is ook stilgestaan bij het
treurige feit dat Rianne en Dennis, de kinderen van Martin en Joke,
dat weekend ook nog hun andere oma verloren.
Wij hopen dat zij allen de kracht zullen vinden om dit verlies te
dragen.
Namens het bestuur
Henk Rens

Gewijzigde vervoersregelingen in de West Betuwe
Aangeboden

Van Jan van Soelen zijn enkele Gehu-broedkooien beschikbaar
en ook enkele tientallen tentoonstellingskooien. Als U hiervoor
interesse heeft moet u zorgen dat u zo spoedig mogelijk kontakt
opneemt met Martin van Soelen (telefoon: 0345-531557 )
Haast is geboden want voor 2 mei moeten de spullen weg zijn.

Misschien een tip, voor het ringenjaar 2004.
Er is dit jaar veel vertraging in de fabricage van de ringen.
Daardoor hebben een aantal kwekers hun ringen (te) laat gekregen.
Bestelt u ringen op tijd.
Er kan al vanaf 13 mei 2003 besteld worden voor het nieuwe jaar, alleen..
we hebben op dit moment nog geen opgaven van wat de ringen moeten
gaan kosten. Ook wil ik U er op wijzen dat de Bond dit jaar een nieuwe
ringencommissaris krijgt. Er waren nog al wat problemen het afgelopen
jaar met de ringen en dat is Mary Schellekens niet in zijn kouwe kleren
gaan zitten. Ik citeer uit zijn jaarverslag:
“ Alle problemen hebben het afgelopen jaar zoveel frustaties opgeleverd
in ons gezin dat ik heb besloten om te stoppen met deze functie en ik wens
mijn opvolger heel veel succes. Mary Schellekens”
Een verzoek van het bestuur is: laat de kontakten tussen u en de
bondsfunctionarissen altijd via het bestuur lopen. Dat voorkomt dat we
deze mensen, die hobby-isten zijn net als u en wij, teveel belasten.
Jan Middelkoop

Introductie
Voor heel Nederland zijn maatregelen getroffen om verdere
verspreiding van vogelpest tegen te gaan. Die regels verschillen per
compartiment. Om te weten te komen welke regels voor u gelden,
dient u eerst vast te stellen om welk compartiment het gaat (zie de
pagina compartimentering). Culemborg en omgeving vallen nu
grotendeels in Compartiment B (toezichtsgebied BenedenLeeuwen)
Er zijn nog zes compartimenten:
Compartiment A (toezichtsgebied Gelderse Vallei)
Compartiment C (Noord)
Compartiment D (Zuid-West)
Compartiment E (Zuid-Oost)
Compartiment F (Zuid-Limburg, excl. de toezichtsgebieden Echt en
Nederweert)
Compartiment G (toezichtsgebieden Echt en Nederweert).
De informatie op deze pagina’s heeft alleen betrekking op de
compartimenten A en B (deze vormen tezamen het toezichtsgebied
Gelderse Vallei-Beneden Leeuwen). Hierna is per diersoort en per
product beschreven wat in deze compartimenten wel en niet mag.
Ook de bepalingen ten aanzien van bezoekers en vervoermiddelen
komen aan de orde. Daar waar de regeling spreekt over AI-gevoelige
dieren heb ik voor het leesgemak de aanduiding pluimvee gebruikt.
De tekst van de regeling blijft echter gelden.
Ophokplicht
Het is verplicht pluimvee binnen te houden in stal of hok. Ze mogen
nl. niet in aanraking komen met vogels of hun uitwerpselen. De
ophokruimte moet tenminste voorzien zijn van een dakbedekking en
de zijkanten moeten voorzien zijn van zo fijn mogelijk gaas.

Pluimvee
Pluimvee mogen niet worden vervoerd. Een uitzondering is gemaakt voor
eenden afkomstig uit compartiment C of D, deze mogen rechtstreeks via
een speciale route worden vervoerd naar een slachthuis in de Gelderse
Vallei.
Vogels
Het is verboden vogels (dus niet alleen pluimvee) te 'verzamelen', dat wil
zeggen van verschillende plaatsen tijdelijk bijeen te brengen. Alle
markten, verkopingen, veilingen, tentoonstellingen, keuringen en andere
evenementen met vogels zijn geschorst.
Broedeieren
Broedeieren mogen niet worden vervoerd.
Eieren voor industriële verwerking mogen wel vanaf een
bedrijf met Pluimvee in A of B worden vervoerd naar een
geregistreerde eiproductenfabrikant in A of B; dit moet dan
rechtstreeks of via een geregistreerd pakstation. Bovendien moeten deze
eieren worden verpakt, vervoerd, geregistreerd en verwerkt volgens een
door de RVV goedgekeurd protocol.
Consumptie-eieren
Consumptie-eieren mogen niet worden
vervoerd vanaf bedrijven waar pluimvee
aanwezig is, pakstations en soortgelijke
inrichtingen. Eieren voor industriële
verwerking mogen wel vanaf een bedrijf
met Pluimvee in A of B worden vervoerd
naar een geregistreerde eiproductenfabrikant in A of B; dit moet dan
rechtstreeks of via een geregistreerd
pakstation. Bovendien moeten deze
eieren worden verpakt, vervoerd, geregistreerd en verwerkt volgens een
door de RVV goedgekeurd protocol.

BONDSCONGRES

Gezien de problematische omstandigheden vanwege de
Vogelpest in Nederland heeft het Algemeen Bondsbestuur na
ampel overleg besloten om het Bondscongres op 17 mei a.s.
niet door te laten gaan.
Mede omdat de genodigden uit het gehele land samenkomen,
willen wij geen enkel risico lopen om de ziekte te verspreiden.
Wij hopen op deze manier een steentje bij te dragen om de
belangen van de pluimveehouders, alle vogelhouders en het
a.s. tentoonstellingsseizoen veilig te stellen.
Wij hopen dat iedereen begrip op kan brengen voor deze
beslissing
G.W.van der Meijden,
bondssecretaris.
Bondsevenementen afgelast
In navolging van het Bondscongres zijn onder meer ook afgelast de
jaarvergadering van de keurmeesters vereniging en de jaarvergadering van de speciaalclub Exoten en Parkieten
Zoals ik al op de ledenbijeenkomst heb gemeld zijn de
opleidingsbijeenkomsten in Bennekom gestaakt. De lessen worden
nu zoveel mogelijk schriftelijk gegeven.
Als U bent uitgenodigd door een of meer door de ANBvV georganiseerde evenementen doet U er goed aan vooraf te informeren of die
bijeenkomst wel doorgang zal vinden.
Henk Rens

Kort voor het uitvliegen, na 1617 dagen, gaan de jonge vogels
volgens Eychmuller bijna
helemaal over op zaden. 5 dagen
na het uitvliegen beginnen ze zelf
voedsel op te nemen en 30 dagen
na hun geboorte zijn ze
zelfstandig.
De jonge vogels zijn grijsbruin,
zonder enige golftekening, de
snavel is geheel zwart en van de teugel is alleen de donkere aanduiding te
zien.
Land van herkomst: Oost Afrika, Ze wonen in de droge boomsteppen
en graslanden. De nominaatvorm komt in de Soedan, Eritrea en Ethiopië
voor. De ondersoort E.r. centralis, die lichter van tint is, meer zuidelijker.
De kleine Afrikaanse prachtvinken (Astrildes) zijn ideale vogels voor
beginners: kleurrijk, goedkoop, gemakkelijk te verzorgen en niet moeilijk
te kweken.
Al deze soorten vogels doen het goed in ons klimaat. Zomers prefereren
ze een goed beplante volière en in de winter geven ze de voorkeur aan een
kooi in een matig verwarmde kamer.
Heel veel meer informatie over de Afrikaanse Astrildes is te vinden op
onze website en op de site van de speciaalclub Exoten en Parkieten
U kunt ze beiden bereiken via mijn startpagina: home.hccnet.nl/h.rens

Mest
Alle vervoer van mest van pluimvee en van varkens is verboden.
Vervoer van mest van andere dieren is verboden als het afkomstig is
van een bedrijf met pluimvee. Ook het gebruik van deze mest is
verboden. Opslagen mest moet worden afgedekt, om te voorkomen
dat dieren ermee in aanraking kunnen komen.
Strooisel
Gebruikt strooisel van pluimvee mag niet worden vervoerd of
gebruikt.
Evenhoevigen
Evenhoevigen zijn onder meer: runderen, varkens, schapen en
geiten. Vervoer van evenhoevigen van of naar een bedrijf waar
(ook) pluimvee aanwezig zijn, is verboden. Ook vervoer over de
openbare weg zonder vervoermiddel is verboden. Verder is het
verboden evenhoevigen afkomstig van verschillende plaatsen (ook
zónder pluimvee) tijdelijk bijeen te brengen op één plaats, behalve in
exportverzamelplaatsen. Markten, verkopingen en veilingen,
tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen met
evenhoevigen zijn geschorst.
Voor varkens geldt in dit gebied een algeheel vervoersverbod (standstill): varkens mogen in de toezichtsgebieden niet worden verplaatst,
ook niet van of naar bedrijven waar geen Pluimvee aanwezig zijn.
Evenhoevigen (m.u.v. varkens) mogen wel rechtstreeks worden
vervoerd van een bedrijf waar Pluimvee aanwezig zijn naar een
slachthuis in compartiment A of B. Met uitzondering van varkens
mogen evenhoevigen ook rechtstreeks worden vervoerd van een
bedrijf met Pluimvee naar een bij dat bedrijf behorend weiland in
compartiment A of B. Voor dit toegestane vervoer geldt een speciaal
protocol. Daarnaast mogen evenhoevigen (m.u.v. varkens) van een
bedrijf waar AI dieren aanwezig zijn, worden vervoerd naar een stal
op een bedrijf waar geen Pluimvee aanwezig zijn. Voorwaarde is
wel dat het vervoer binnen compartiment A en B plaatsvindt.

Eenhoevigen
Eenhoevigen zijn paarden, pony's en andere paardachtigen. Vervoer van
eenhoevigen van of naar een bedrijf waar (ook) Pluimvee aanwezig zijn,
is verboden. Ook vervoer over de openbare weg zonder vervoermiddel is
verboden. Paardrijden is in dit gebied dus niet toegestaan als het paarden
betreft die afkomstig zijn van een bedrijf waar ook Pluimvee aanwezig
zijn. Verder is het verboden eenhoevigen afkomstig van verschillende
plaatsen (ook zónder Pluimvee) tijdelijk bijeen te brengen op één plaats,
behalve in exportverzamel-plaatsen. Markten, verkopingen en veilingen,
tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen met eenhoevigen zijn
geschorst. Eenhoevigen mogen wel rechtstreeks worden vervoerd van een
bedrijf waar Pluimvee aanwezig zijn naar een slachthuis in compartiment
A of B, of naar een bij het bedrijf behorend weiland in compartiment A of
B. Voor dit toegestane vervoer geldt een speciaal protocol. Daarnaast
mogen eenhoevigen van een bedrijf waar AI dieren aanwezig zijn worden
vervoerd naar een stal op een bedrijf waar geen Pluimvee aanwezig zijn.
Voorwaarde is wel dat het vervoer binnen de compartimenten A en B
plaatsvindt.
Gestorven slachtdieren
Gestorven slachtdieren vanaf een bedrijf met Pluimvee in A of B mogen
rechtstreeks naar het verwerkingsbedrijf in compartiment E worden
vervoerd.
Rauwe melk
Rauwe melk van een bedrijf waar Pluimvee aanwezig is mag uitsluitend
rechtstreeks worden vervoerd naar een melkfabriek. Voor dit toegestane
vervoer geldt een speciaal protocol. Als aan deze voorwaarden wordt
voldaan mag rauwe melk uit A of B ook naar een melkfabriek in een
ander compartiment dan A of B worden gebracht.
Diervoer
Vervoer van diervoer naar een bedrijf waar Pluimvee aanwezig zijn is
uitsluitend toegestaan als dat rechtstreeks gebeurt en volgens een speciaal
protocol.

TEUGELASTRILDE –
Estrilda rhodopyga
Bovenzijde bruin, met een
matte golftekening. De
onderzijde is geelachtig bruin
met een zwakke golftekening
aan de borst en aan de flanken,
met soms een enigszins
roodzweem.
De stuit en boven staart veren zijn karmijn rood. De rode zoom van
de grote vleugeldekveren vormen een rood bandje en ook de
binnenste armpennen zijn rood omzoomd. De naam is ontleend aan
de rode teugel, die tot achter het oog door loopt. Bij het mannetje
loopt de teugel verder door dan bij het popje. De snavel is zwart met
rode snijkanten.
De Teugelastrilde is een aantrekkelijk en beweeglijk vogeltje van
ongeveer 11 cm. In kleur en gedrag lijkt het veel op het bekendere
Napoleonnetje, waarmee het nauw verwant is. Het voortdurend
geroep tijdens hun drukke bezigheden maakt medebewoners tamelijk
onrustig. In een volière zult u daar minder last van hebben dan in
kleine vluchtjes. Het nest wordt gebouwd uit grashalmen en allerlei
plantaardige vezels. Ze bouwen veelal vrijstaand, maar soms ook
halfopen nestkastjes vlak bij de grond. Het nest is in een paar dagen
klaar. Ze gebruiken ook soms kan en klare nesten van andere
astrildes, zoals het Oranjekaakje
Het popje legt 4-6 eitjes dat afwisselend door man en pop worden
bebroed. De jongen komen na 12 dagen uit en worden dan om de 2
uur gevoed met vele kleine zaden en insecten,d ie dan ook in ruime
voorrad aanwezig moeten zijn. Mierenpoppen, geweekte
meelwormen en buffalowormpjes. Ook ontkiemende zaden kunnen
dagelijks worden aangeboden. In de volière zullen ondanks het
aanbod de vogels zelf blijven jagen naar kleine insecten, zoals
rupsjes en bladluizen.

Bezoekers
Elk contact tussen bezoekers en de Pluimvee moet worden uitgesloten. Bij
bedrijven waar Pluimvee aanwezig zijn, is de dierhouder verplicht alles te
doen om besmetting en verspreiding te voorkomen, zoals het aanbrengen
van fysieke afscheidingen. Verder moet deze dierhouder een registratie
bijhouden van alle bezoeken, waarin is opgenomen:
* naam, adres en woonplaats van de bezoeker;
* reden van het bezoek;
* voorzover het bezoek plaatsvindt met een vervoermiddel:
aard en kenteken van het vervoermiddel,
* tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker, en
* adres van het bedrijf met Pluimvee dat de bezoeker het
laatst heeft bezocht.
Bedrijfsmatige houders van Pluimvee moeten dit ook bijhouden van de
bezoeken die zij zelf brengen aan andere bedrijven waar Pluimvee bedrijfsmatig worden gehouden (naam en adres van het bezochte bedrijf
etc.).
Voor personen die beroepsmatig een bedrijf bezoeken (zoals dierenartsen
en transporteurs) waar Pluimvee aanwezig zijn gelden de volgende
voorwaarden:
* men mag in de 72 uur voorafgaand aan het bedrijfsbezoek geen bedrijf
hebben bezocht waar Pluimvee aanwezig zijn in een ander compartiment
* men gebruikt zoveel mogelijk de op het bedrijf aanwezige gereedschappen, meegebrachte gereedschappen moeten worden gereinigd en
ontsmet volgens een goedgekeurd protocol
* elke keer voor het betreden van een bedrijfsgebouw én voor vertrek
moet men een R&O-behandeling ondergaan volgens een goedgekeurd
protocol
* na het bezoek moeten zowel de vervoermiddelen als de gebruikte
voorwerpen die het bedrijf verlaten worden gereinigd en ontsmet volgens
een door de RVV goedgekeurd protocol link
* vervoermiddelen voor eventueel toegestaan transport van Pluimvee,
broed- en consumptie-eieren, gebruikt strooisel of mest van Pluimvee

moeten tevens na iedere lossing op het bedrijf worden gereinigd en
ontsmet
* men moet een registratie bijhouden van
. adres en plaats van de bezochte bedrijven;
. de hoeveelheid en soort vervoerde, opgehaalde of afgeleverde
goederen;
. de gereden route, en
. datum en tijdstip van het vervoer.
De houder van de Pluimvee moet erop toezien dat dergelijke
bezoekers zich houden aan deze regels. De voorwaarden gelden niet
voor toezichthouders, personen die betrokken zijn bij
ruimingswerkzaamheden, opsporingsambtenaren, huisartsen,
ambulance, brandweer en soortgelijke noodhulpdiensten. Het is
niet-bedrijfsmatige bezoekers verboden bedrijfsgebouwen te
betreden van bedrijven waar Pluimvee aanwezig zijn.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen die zijn bestemd voor het vervoer van Pluimvee,
broed- en consumptie-eieren, gebruikt strooisel en mest van
Pluimvee mogen niet worden verplaatst. Dit geldt uiteraard niet voor
vervoermiddelen die worden ingezet voor toegestane transporten,
deze zijn hierboven per diersoort/product beschreven.
Vervoerders moeten bij transporten van of naar bedrijven waar
Pluimvee aanwezig zijn, rekening houden met de regels van de
compartimentering. Dit behelst het stickeren van voertuigen,
vervoersbeperkingen en een streng R&O-regime.
Voor toegestane transporten in A en B geldt in zijn algemeenheid:
gestickerde vervoermiddelen mogen alleen in A en B komen en niet
in de andere compartimenten, ongeacht de bestemming.
Een voertuig met een sticker van A mag dus wel naar B, maar mag
daar alleen bedrijven aandoen waar geen Pluimvee aanwezig zijn.
En omgekeerd geldt voor een voertuig met sticker B dat het wel naar
A mag, maar daar geen bedrijf mag aandoen waar Pluimvee
aanwezig zijn.

